24.6.2011
Hej Jørgen
Tak for din tilbagemelding.Jeg kan godt være den slanke, som du omtaler, og den
anden var sikkert vores regnskabschef Gert Smidt, og på vej over gården skulle vi
sikkert til Kundby og drikke den allerede omtalte øl.
Jeg husker Winnie Hollman, som jo blev færdiguddannet hos M.B.C. [og Miss
Denmark i 1970/JG]
Jeg var for fem år siden et smut forbi Bredgade, og der var ganske vist sket
meget.Jeg har desværre hverken papirer eller fotos fra den tid, men jeg har
gransket mine resterende hjerneceller for at komme på navne på ansatte hos
M.B.C.
Der har jo været en del ansatte for kortere perioder, men jeg kan da huske
nedenstående:
Lager tekn.artikler: underforvalter Madsen, eksp. Album
- skibsartikler: forvalter Lykke Rasmussen. arb.mand Jørgensen
Repræsentanter: Svend Kristensen(skibsart. hele landet samt Færøerne)
Erik Granhof (tekn.art. Fyn og Sjælland)
Kjær Hansen( - Jylland)
Hans Michaelsen og Georg Rasmussen(tekn.art. Hovedstaden)
Disponent Erwin Hansen, underdirektør Rudolph(som senere erstattede Robert
Raff), kontorchef Nielsen, prokurist Svend Nielsen(senere underdirektør),
Boesen(som boede i baggården, hvor I holdt til ved min ansættelse), kasserer
Ingeborg Rasmussen(som holdt til i et bur i underetagen),faktureringsdame Anni
Busch(veludstyret blondine), fuldmægtig i prisafd. Andreasen(tidl. politimand og
KZ-fange.Skød sig i Hareskoven et par måneder efter min ansættelse), fuldmægtig
Ole Schrøder, sekretær fru Larsen(havde kontor i nærheden af frokoststuen og
ankom i sin handicapbil.), regnskabschef Gert Smidt, elev Gitte Poulsen, elev
Hasløv, elev Steffen Hansen, korrespondent Ewald( arbejdede til han var 72-73 år).
Det var vist det bortset fra en forkælet knægt ved navn Thomas Glad, der kom til
et halv år, før jeg sagde op.
Jeg blev i 1971 udnævnt til fuldmægtig i indkøbsafdelingen, og over et lille glas
spurgte Glad til min alder.Da jeg fortalte, at jeg var 35 år, sagde Glad: Jamen så
kan vi da regne med at beholde Dem. Jeg havde altid sagt til mig selv, at den dag
man begyndte at regne mig med til inventaret, så var det på tide, at finde nye
græsgange, så en måned senere sagde jeg op, hvorefter Glad ophørte med at hilse.
Der var da iøvrigt endnu et datterselskab nemlig Indupack A/S i Frihavnen.
Jeg håber, at du kan bruge mine oplysninger til noget.Iøvrigt glæder jeg mig til at
studere din hjemmeside nærmere, ikke mindst vdr. Århus, hvor jeg aftjente min
værnepligt på Langelandsgade kaserne.Min mor var fra Århus og flyttede tilbage,
da hun blev alene.Var i Århus for 3 år siden, og også der, er der jo sket ret så
meget.

26.6.2011
Hej Jørgen
Tak for din mail.Din hjemmeside har da sat gang i min husker, så du får lige et par
navne mere:lagerforvalter Søndergaard, ktr.ass. Ove Hartig, faktureringsdame frk.
Langgaard(fra Thisted) og komb. privatchauffør og kontorbetjent Sørensen.
Desværre har jeg ingen viden om hvornår Toro lukkede, eller hvad der er blevet af
de nævnte personer.Raff blev jo indsat i direktionen af den gamle Glad for at holde
sønnen i ørerne, og medens jeg var ansat, blev han udskiftet med Rudolph, som
var en faglig dygtig person.
Jeg kan se af din anbefaling, at Erwin Hansen har sat sine initialer.Han stod for
lønningerne, som han havde opført i en lille sort bog.Denne lille sorte havde han
forlagt, og den blev fundet af mig, og han var helt rundt på gulvet over dette.
Jo Schrøder(kaldet Ole opfinder) var cyklist, men han rådede da over en gammel
Rover.Han rodede i sin fritid meget med en silketryksmaskine, og tanker om en
hatteholder til placering under biografstole.Deraf navnet.
Thomas startede på lageret, hvor han fremturede og blev bakket op af
farmand.Derefter kom han til prisafdelingen, hvor han også startede godt, idet han
vist regnede med en anden behandling end den øvrige elever fik.Da han blev sat til
at arkivere, sad han i et par timer og sukkede og gabte.
Er der virkelig ikke andet, jeg kan lave kom det så.Som du sikkert husker, groede
der vedbend på muren fra hjørnet og hen mod jeres trappe.Episoden fandt sted en
vinterdag, og da jeg føjede ham, og sagde at han da kunne kigge ud af vinduet, og
så fortælle mig, når der kom blade på vedbenden.Det gjorde han så i et par timer,
og strøg sikkert hjem til farmand og aflagde rapport.Men farman var da klog nok til
ikke at komme til mig med klage.
Dit termometer husker jeg godt, idet jeg selv havde et tilsvarende i
sommerhuset.Var iøvrigt fremstillet hos Brøndberg og Tandrup i St. Kongensgade.
Det er da helt nyt for mig at høre, at Poul var bestyrelsesmedlem.
Kan iøvrigt se på din hjemmeside, at vi har været på samme højskoler- nemlig LOskolen og Esbjerg Højskole, som jeg har besøgt flittigt.
Kan du have en fortsat god søndag
venlig hilsen
Kaj Iversen

